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GEMEENTERAAD D.D. 18 DECEMBER 2012 

 
Aanwezig:  Walter HOREMANS, burgemeester-voorzitter 
 Ingeborg VAN HOOF, Ronald VAN THIENEN, Eddy VERSTAPPEN, Jan HENDRICKX, Stefaan 

LAMBRECHTS en Luc FAES, schepenen 
 Jef DAEMS, Brigitte dE BIOLLEY, Dirk ARAS, Koen KERREMANS, Rudy NUYENS, Lies 

CEULEMANS, Nadine BOEKAERTS, Lieve LUYTEN, Gaby VERVOORT, Christiane DOCX, 
Willy BEECKMAN, Willy BEULLENS, Guy STAES en Lydia VERCAMMEN, raadsleden 
Anja NEELS, gemeentesecretaris  
 

 
De voorzitter opent de vergadering om 20 uur. 

 
 

OPENBARE ZITTING 
 
1. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 20 november 2012 
 
Na kennisname van het proces-verbaal van de raadszitting d.d. 20 november 2012 wordt het verslag met 
eenparigheid van stemmen goedgekeurd. 
 
2. Reglement op de toekenning van een gemeentelijke tussenkomst in de selectieve papierinzameling 
voor de periode 2013-2018 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk 
toezicht; 
 
Gelet op de rondzendbrief BA 2006/01 d.d. 13 januari 2006 (toegekomen op 20 januari 2006) betreffende de 
inwerkingtreding van de bepalingen inzake het bestuurlijk toezicht, vervat in het Gemeentedecreet; 
 
Gelet op het schrijven d.d. 10 april 2008 van het kabinet van de Vlaamse minister van Openbare Werken, 
Energie, Leefmilieu en Natuur betreffende de selectieve inzameling van papier- en kartonafval door verenigingen; 
 
Gelet op de eerdere goede samenwerking met de Scouts en Gidsen Sint-Pieter Berlaar voor de selectieve inzameling 
van papier en karton in de gemeente Berlaar; 
 
Overwegende dat voorgaande jaren aan de Scouts en Gidsen Sint-Pieter Berlaar een opbrengst van 0,02 euro/kg 
ingezameld papier en karton werd gewaarborgd; 
 
Overwegende dat de huidige overeenkomst afloopt op 31 december 2012; 
 
Gelet op het elektronische bericht d.d. 3 december 2012 van de Scouts en Gidsen Sint-Pieter Berlaar houdende het 
verzoek om de lopende overeenkomst voor de komende drie jaar ter hernieuwen; 
 
Overwegende dat het vanuit het afvalbeleid wenselijk is de bestaande inzameling van papier te behouden en te 
blijven ondersteunen; 
 
Overwegende dat het voor de zekerheid van de betrokken vereniging en in het kader van administratieve 
vereenvoudiging wenselijk is om de overeenkomst voor een langere termijn te sluiten; 
 
Overwegende dat derhalve wordt voorgesteld om een overeenkomst te sluiten tot 31 december 2018; 
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Overwegende dat het bestuur een jaarlijkse maximumsubsidie voorziet tot een totale som van 3.000 euro, zijnde het 
te voorziene budgetkrediet; 
 
Gelet op volgend voorstel tot overeenkomst: 
 

OVEREENKOMST BETREFFENDE HET OPHALEN VAN OUD PAPIER EN KARTON 
DOOR SCOUTS EN GIDSEN SINT-PIETER BERLAAR 

 
Heden, … , tussen de gemeente Berlaar vertegenwoordigd door de heer Walter Horemans, burgemeester en 
mevrouw Anja Neels, gemeentesecretaris, handelend ingevolge de gemeenteraadsbeslissing van 18 december 2012 
enerzijds 
en 
de vereniging Scouts en Gidsen Sint-Pieter Berlaar vertegenwoordigd door …………………………………… 
 
anderzijds, 
is overeengekomen wat volgt: 
 
Artikel 1 
Deze overeenkomst regelt de voorwaarden betreffende de inzameling en de subsidiëring van oud papier en karton op 
het grondgebied van de gemeente. 
 
Artikel 2 
De vereniging verbindt zich ertoe om het oud papier en karton huis aan huis op te halen of minimaal één 
inzamelplaats te voorzien. 
 
Artikel 3 
De ophaalbeurten en inzamelplaatsen bedoeld in artikel 2 worden in afspraak met het gemeentebestuur vastgelegd. 
 
Artikel 4 
De vereniging staat er voor in dat de inzameling op een ordelijke, veilige en reine manier verloopt.  
 
Artikel 5 
De vereniging zorgt er voor dat het terrein net blijft en dat gevulde containers zo spoedig mogelijk worden verwijderd. 
 
Artikel 6 
Het gemeentebestuur zal ophaalbeurten en de locatie(s) van de inzamelplaats(en) verspreiden via zijn 
communicatiekanalen. 
 
Artikel 7 
Het gemeentebestuur zal aan de vereniging een subsidie van 0,02 euro/kg papier en karton uitbetalen. 
De betaling zal gebeuren op rekeningnummer van de vereniging, na voorlegging van de originele documenten, 
verstrekt door de erkende overbrenger van het opgehaalde papier. 
 
De grootte van de totale vergoeding is per kalenderjaar evenwel beperkt tot een bedrag van 3.000 euro dat  jaarlijks 
wordt voorzien in de gemeentebegroting. 
 
Artikel 8 
Deze overeenkomst geldt van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2018. 
 
Artikel 9 
Iedere partij kan deze overeenkomst verbreken, mits de andere partij hiervan op de hoogte wordt gesteld met een 
aangetekende brief minstens drie maanden vóór het verstrijken van de overeenkomst. 
 
Artikel 10 
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Indien door het gemeentebestuur vastgesteld wordt dat de vereniging onvoldoende respect heeft voor het leefmilieu 
of zich niet houdt aan de voorwaarden vermeld in deze overeenkomst zal zij uitgesloten worden van het recht op 
toelagen. 
 
namens VVKSM Sint-Pieter Berlaar   namens het gemeentebestuur 
functie:      de gemeentesecretaris  de burgemeester 
naam:      Anja Neels   Walter Horemans 
handtekening: 
 
Overwegende dat hiervoor in het budget van 2013 tot 2018 3.000 euro geëigende kredieten worden voorzien; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Artikel 1 
De vereniging Scouts en Gidsen Sint-Pieter Berlaar, die papier en karton selectief in de gemeente Berlaar inzamelt, 
heeft recht op een gemeentelijke toelage. 
 
Artikel 2 
De ontwerpovereenkomst betreffende het inzamelen van oud papier en karton wordt goedgekeurd. 
De in artikel 1 vernoemde vereniging die beroep doet op deze toelage dient deze overeenkomst te ondertekenen. 
 
Artikel 3 
Het gemeentebestuur waarborgt aan de vereniging Scouts en Gidsen Sint-Pieter Berlaar een opbrengst van 0,02 
euro/kg ingezameld papier en karton met een maximale totale tegemoetkoming van 3.000 euro per kalenderjaar, 
conform de goedgekeurde overeenkomst. 
Dit bedrag wordt voor de duur van de overeenkomst jaarlijks voorzien in het gemeentebudget van elk werkjaar. 
 
Artikel 4 
Deze reglementering heeft een looptijd van 6 jaar en gaat in op 1 januari 2013 en eindigt op 31 december 2018. 
 
Artikel 5 
Het college van burgemeester en schepenen is belast met de uitvoering van dit besluit. 
 
3. Goedkeuring gemeentelijke dotatie dj. 2013 voor de politiezone Berlaar-Nijlen 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet; 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk 
toezicht; 
 
Gelet op de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee 
niveaus; 
 
Gelet op het koninklijk besluit van 16 november 2001 houdende de nadere regels inzake de berekening en de 
verdeling van de gemeentelijke dotaties in de schoot van een meergemeente-politiezone; 
 
Overwegende dat de gemeente Berlaar behoort tot de politiezone Berlaar-Nijlen en de politiebegroting voor het 
dienstjaar 2013 werd goedgekeurd door de politieraad in zitting van 10 december 2012; 
 
Overwegende dat de gemeentelijke dotatie werd vastgesteld op 1.172.038 euro; 
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Overwegende dat de bedragen m.b.t. de politiedotatie opgenomen in de politiebegroting en het gemeentebudget 
met elkaar dienen overeen te stemmen; 
 
Overwegende dat in het gemeentebudget dj. 2013 naast registratiesleutel 0408/64932050 de dotatie van 
1.172.038 euro wordt ingeschreven; 
 
Gelet op het visum nr. 2012/54 van de gemeenteontvanger d.d. 11 december 2012; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 
Na beraadslaging; 
 

BESLUIT met 18 ja-stemmen bij 3 onthoudingen 
Ja-stemmen: Ronald Van Thienen, Luc Faes, Rudy Nuyens, Lies Ceulemans, Christiane Docx, Jef Daems, Lieve 
Luyten, Koen Kerremans, Lydia Vercammen, Guy Staes, Willy Beullens, Brigitte de Biolley, Nadine Boeckaerts, 
Jan Hendrickx, Stefaan Lambrechts, Eddy Verstappen, Ingeborg Van Hoof, Walter Horemans 
 
Onthoudingen: Willy Beeckman, Gaby Vervoort, Dirk Aras 
 
Dirk Aras licht de onthouding van het Vlaams Belang toe. Op de politieraad heeft het Vlaams Belang 
opmerkingen geformuleerd over de besteding van de gelden uit het verkeersveiligheidsfonds, waar er een 
verschil van mening bestond tussen de voorzitter van de politieraad en een aantal andere aanwezigen over de 
oplichtende borden zone 30. Er wordt wel geld uitgetrokken om ‘smileys’ aan te kopen om het beleid te 
vervolledigen, zodat de 2 gemeenten gedekt zijn. Maar er is jaren geleden een ander project gestart, met name 
het vervangen van de vaste borden door oplichtende zone 30-borden en dat is nooit afgewerkt. 
 
Artikel 1 
De gemeentelijke dotatie m.b.t. het dienstjaar 2013 voor de politiezone Berlaar-Nijlen, vastgesteld op 1.172.038 
euro, wordt goedgekeurd.  
 
Artikel 2 
Deze beslissing wordt voor nuttig gevolg aan de gouverneur toegezonden. 
 
4. OCMW – goedkeuring budget dj. 2013 
 
Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 248-260 betreffende het bestuurlijk 
toezicht; 

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn en latere 
wijzigingen; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering d.d. 17 december 1997 betreffende de boekhouding en de 
administratieve organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, na wijzigingen; 

Gelet op het ministerieel besluit d.d. 20 juni 2001 houdende de modellen waarin de financiële nota’s worden 
opgemaakt; 

Gelet op het OCMW-decreet d.d. 19 december 2008 inzonderheid art. 149 tot en met 159; 

Gelet op de omzendbrief BB-2012/1 d.d. 20 juli 2012 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Afdeling 
Lokale en Provinciale Besturen – Financiën & Personeel houdende de instructies voor het opstellen van de 
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meerjarenplannen en de budgetten 2013 van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn 
van het Vlaamse Gewest; 

Gelet op de beslissing d.d. 17 december 2012 van de raad van het OCMW waarbij het budget dj 2013 
goedgekeurd werd; 

Gelet op het visum nr. 2012/55 van de gemeenteontvanger Mai Vermeiren d.d. 11 december 2012; 

Gelet op de collegiale beslissing d.d. 6 december 2012 (punt 57) houdende gunstig advies van het OCMW-
budget 2013; 

Gelet op het voorgestelde budget; 

BESLUIT met 13 ja-stemmen tegen 1 neen-stem bij 7 onthoudingen 
Ja-stemmen: Christiane Docx, Jef Daems, Lieve Luyten, Lydia Vercammen, Guy Staes, Willy Beullens, Brigitte 
de Biolley, Nadine Boeckaerts, Jan Hendrickx, Stefaan Lambrechts, Eddy Verstappen, Ingeborg Van Hoof, 
Walter Horemans 
Neen-stem: Koen Kerremans 
Onthoudingen: Ronald Van Thienen, Luc Faes, Rudy Nuyens, Lies Ceulemans, Willy Beeckman, Gaby Vervoort, 
Dirk Aras 
 
Burgemeester Walter Horemans verzoekt Mimi Peirsman en Danièle Demet om de vragen over het OCMW-
budget te beantwoorden. 
Koen Kerremans stelt in de eerste plaats vast dat er in het verleden een overschot werd opgebouwd, een soort 
van spaarpot. Hij vraagt zich af waarom de gemeente blijft bijdragen in deze grootorde, zoals opnieuw in het 
budget werd ingeschreven. Er is een overschot van ongeveer 1 miljoen euro. Hij peilt naar de bedoeling van deze 
spaarpot. Ten tweede vindt Koen Kerremans niets terug over het sociaal beleidsplan. Nochtans werd hierop een 
aantal maal de aandacht gevestigd tijdens de voorbije legislatuur. Hij wil graag weten welke richting hier wordt 
ingeslagen en wat de stand van zaken is. Ten derde stelt Koen Kerremans vast dat er veel geld gaat naar de 
poetsdienst. Er is in het verleden een zoektocht naar alternatieven geweest, namelijk mensen aansporen om 
gebruik te maken van dienstencheques. Maar die zoektocht duurt al redelijk lang en ook hier wil hij weten hoe ver 
de zaken staan en wat de verdere bedoeling is. Ten slotte merkt Koen Kerremans op dat de subsidies in verband 
met de lokale opvanginitiatieven niet volledig werden uitgeput. Hij stelt zich vragen over de visie hierachter. 
Aangezien er geen investeringen zijn gepland, heeft hij het gevoel dat de OCMW-huizen in de toekomst zullen 
worden afgestoten om meer te kiezen voor LOI’s, omdat dat eenvoudiger werkt. Dat wijkt echter af van het pad 
dat vooropgesteld werd om te kiezen voor investeringen in ons eigen patrimonium, zodat de energiekosten voor 
de gebruikers aanzienlijk zouden kunnen dalen, waardoor aan een goed sociaal beleid gewerkt zou worden. 
Schepen Luc Faes antwoordt op de eerste vraag dat de overschot in de loop van de jaren inderdaad is 
uitgegroeid tot om en bij 1 miljoen euro. De bedoeling was om voor de helft van dat bedrag een doorgangswoning 
te kopen met 4 à 5 studio’s voor tijdelijke huisvesting van mensen. Het andere deel was bestemd om een steentje 
bij te dragen aan een gezamenlijk nieuw administratief centrum. Wat het sociaal beleidsplan betreft, deelt Luc 
Faes mee dat dit niet langer apart opgemaakt hoeft te worden door de instap in de beleids- en beheerscyclus. 
Het zit verweven in de beleidsnota. Rond dienstencheques heeft het OCMW halverwege dit jaar de opdracht 
gekregen om een scenario uit te werken voor de gedeeltelijke overheveling van een aantal mensen. De 
secretaris van het OCMW heeft deze studie gemaakt, maar door de verkiezingsdrukte is dit wat blijven liggen. 
Deze materie wordt begin 2013 opnieuw opgepikt. Qua investeringen is het inderdaad zo dat het OCMW in 2013 
geen investeringen gepland heeft. Noch het doorgangshuis, noch het nieuw administratief centrum zijn voor de 
eerste jaren. 
Danièle Demet voegt toe dat de overschot van de subsidies LOI apart staat ingeschreven in de bestemde gelden 
in het liquiditeitenbudget. Het bedrag wat per jaar overblijft, wordt opzijgezet. Wat ermee moet gebeuren, is een 
vraag voor het beleid. Voorlopig bedraagt de overschot hier ongeveer 110.000 euro. 
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Mimi Peirsman vult aan dat deze overschot alleen maar gebruikt kan worden voor lokale opvanginitiatieven. 
Koen Kerremans vraagt zich af of de nood niet voldoende hoog is om hier al plannen rond te maken. 
Schepen Luc Faes antwoordt dat er vandaag nog geen concrete plannen bestaan. 
Koen Kerremans polst bij de komende ploeg naar de visie hierrond. 
Burgemeester Walter Horemans zegt dat dit nog wat te vroeg is. De nieuwe ploeg moet nog rond de tafel zitten 
en zich hierover bezinnen. 
Schepen Stefaan Lambrechts merkt nog op dat de voorziene dotatie aan het OCMW omlaag werd gehaald. Bij 
de opmaak van het budget werd er zo dicht mogelijk bij de jaarrekening gebleven. Omdat er vastgesteld werd dat 
er een structureel overschot was de afgelopen jaren, werd de dotatie naar beneden gehaald in 2013. Of dat zo 
moet blijven, moet nog blijken. Het is aan de nieuwe ploeg om een beleid uit te stippelen, om te bekijken welke 
structurele besparingen mogelijk zijn en dergelijke. Op basis daarvan zal er bekeken worden welke dotatie er 
nodig is in de toekomst. 
Koen Kerremans vraagt zich af of het nodig is dat het OCMW een spaarpot blijft aanleggen om iets te kunnen 
bouwen. 
Schepen Stefaan Lambrechts ontkent dat, maar geeft mee dat dat zijn persoonlijke mening is. Een OCMW kan 
net zoals een gemeente voor investeringen overgaan naar buitengewone dienst. 
Danièle Demet waarschuwt dat het OCMW momenteel al een deel van de spaarpot aan het ‘opeten’ is, omdat de 
dotatie voor 2013 ontoereikend is. 
Schepen Stefaan Lambrechts zegt dat dat een oefening is die volgend jaar gemaakt moet worden in het kader 
van de meerjarenplanning en wanneer de beleidslijnen zijn vastgelegd. Het zal zowel voor de gemeente als voor 
het OCMW een uitdaging zijn om de cijfers uit het rood te halen. 
Burgemeester Walter Horemans voegt hieraan toe dat in 2013 40 gezinnen de kans krijgen om te verhuizen naar 
sociale woningbouw. Dat wil zeggen dat er ook 40 woningen vrijkomen op de markt in Berlaar. Misschien zitten 
hierin wel interessante kansen voor het OCMW. 
Schepen Ronald Van Thienen deelt mee dat de sp.a-fractie zich wenst te onthouden, omdat ze de manier van 
werken rond de afroming van de dotatie via de ‘kaasschaafmethode’ afkeurt. Er is geen correct overleg hierover 
geweest tussen het college en het OCMW; het gaat om een eenzijdige beslissing. 
Enig artikel 

Keurt het budget 2013 van het OCMW goed. 

 
5. Budget dj. 2013  - delegatie van bevoegdheid 
 
Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, meer bepaald de artikelen 146,147,148,149,150 en 151; 
 
Gelet op het decreet van 13 april 1999  en de daarop volgende wijzigingen tot wijziging van het decreet van 28 april 
1993 houdende regeling, voor het Vlaamse Gewest, van het administratief toezicht op de gemeenten; 
 
Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010, betreffende de beleids- en beheerscyclus van de 
gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn. 
 
Gelet op omzendbrief BB-2011/06 d.d. 23 december 2011 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Afdeling 
Lokale en Provinciale Besturen – Financiën & Personeel houdende aanvullende instructies voor het opstellen van de 
meerjarenplannen en de budgetten 2012  van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 
het Vlaamse Gewest, waarin wordt gesteld dat de besturen die vanaf het financieel boekjaar 2013 de nieuwe 
regelgeving wensen toe te passen, vrijgesteld zijn van de opmaak van een meerjarenplan en alleen een budget voor 
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2013 moeten vaststellen. Het  voor 2013 vast te stellen budget hoeft namelijk niet te passen in het meerjarenplan. Die 
besturen maken bovendien in de loop van 2013 onmiddellijk een meerjarenplan op voor de periode 2014-2019. 
 
Gelet op de omzendbrief BB-2012/01  d.d. 20  juli 2012 van de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Afdeling Lokale 
en Provinciale Besturen – Financiën & Personeel houdende de instructies voor het opstellen van de budgetten 2013  
van de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van het Vlaamse Gewest; 
 
Gelet op het bijgevoegde ontwerp van budget voor het dienstjaar 2013; 
     
Gelet op het verslag van het managementteam d.d. 29 november 2012 ; 
 
Gelet op het verslag van de begrotingscommissie d.d. 12 december 2012; 
 
Gelet op het feit dat volgens inlichtingen van het schepencollege de voorgedragen ontvangsten als werkelijk mogen 
beschouwd worden en de uitgaven tevens behoren gedaan te worden; 
 
Gaat over tot de behandeling van bovengenoemde documenten; 
 

BESLUIT met 10 ja-stemmen tegen 2 neen-stemmen bij 9 onthoudingen 
Ja-stemmen: Lydia Vercammen, Guy Staes, Willy Beullens, Brigitte de Biolley, Nadine Boeckaerts, Jan 
Hendrickx, Stefaan Lambrechts, Eddy Verstappen, Ingeborg Van Hoof, Walter Horemans 
Neen-stemmen: Jef Daems, Lieve Luyten 
Onthoudingen: Ronald Van Thienen, Luc Faes, Rudy Nuyens, Lies Ceulemans, Christiane Docx, Koen 
Kerremans, Willy Beeckman, Gaby Vervoort, Dirk Aras 
 
Koen Kerremans geeft aan dat de nieuwe manier van werken een kwestie van wennen is voor iedereen, maar wil 
een poging doen om het gegeven constructief kritisch te benaderen. Hij stelt eerst en vooral de princiepsvraag 
welke consequenties het delegeren naar en het alleen nog geïnformeerd worden over de grote lijnen voor de 
oppositie heeft. Hij maakt zich zorgen over de rol van de oppositie in het licht van wat allemaal wordt voorgesteld 
qua delegatie. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts zegt dat dat gegeven ook aan bod is gekomen in de begrotingscommissie. Ook 
voor de meerderheid is deze nieuwe aanpak wel even wennen. De cijfers vroeger waren uitgebreider en 
duidelijker dan nu op basis van BBC het geval is. Dit is volledig in de geest van het gemeentedecreet; BBC is een 
verhaal waarin de gemeenteraad zich toespitst op de grote lijnen. Ook ten aanzien van het schepencollege is de 
informatie beperkter dan wat we gewend waren. De rapportering die nu voorligt, is wat ons wordt opgelegd. Dat 
sluit niet uit dat er bijkomende rapportering mogelijk is. We moeten hierin een evenwicht vinden; het is zeker niet 
de bedoeling om de gemeenteraadsleden te versteken van informatie. Maar het verschil met vroeger is zeker 
groot. 
 
Dirk Aras merkt op dat het probleem is dat de raadsleden geen praktische vragen kunnen stellen. De 
gemeenteraad kan veel minder beslissen dan vroeger. Als er dergelijke delegatielijst wordt opgesteld en 
goedgekeurd met bedragen van 500.000 euro en meer, dan komen deze dossiers nooit meer terug naar de 
gemeenteraad. De oppositie moet zich dus een beeld proberen te vormen van wat er allemaal gebeurt en dat kan 
alleen maar door vragen te stellen. Het wordt dus wat ‘peuteren’ welke richting alles uitgaat. De raadsleden gaan 
dus eenmaal per jaar een halve bladzijde onder ogen krijgen met bedragen en dossiers. Het grotere geheel 
ontbreekt vandaag door het ontbreken van een meerjarenplanning. Dat is onvermijdelijk voor een uittredend 
bestuur. Toch wil Dirk Aras graag weten wat de intenties zijn om te werken met dergelijke delegatielijst en 
bovendien wat er verstaan wordt onder ‘krijtlijnen’. Hij stelt zich vragen bij de impact van een budgetbespreking in 
de toekomst. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts antwoordt dat het niet evident is voor een uittredend bestuur om een 
meerjarenplanning op te maken. Het feit dat de gemeente piloot is voor BBC mag bovendien niet onderschat 
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worden qua werkvolume. Hiernaast een meerjarenplanning opmaken, was niet mogelijk. Qua krijtlijnen ligt de 
rapportering voor zoals ze bedoeld is door Vlaanderen. Voor de rest zullen we samen moeten zoeken wat er aan 
bijkomende rapportering nodig is. De delegatie naar het college wordt gevraagd omdat dit de mogelijkheid geeft 
om flexibeler te werken en sneller op de bal te kunnen spelen tijdens de uitvoering van een dossier. Wat de vrees 
over het tekort aan informatie voor de oppositie betreft, is het de intentie van het nieuwe bestuur om een aantal 
commissies in het leven te roepen, onder meer rond openbare werken. Daar kan het bestuur dan door de 
oppositie inhoudelijk aan de tand worden gevoeld en kan het beleid specifiek worden opgevolgd. En uiteraard 
kan elk gemeenteraadslid bijkomende punten agenderen op de gemeenteraadszittingen. 
 
Burgemeester Walter Horemans voegt toe dat de grootste bedragen bestemd zijn voor de belangrijkste 
investeringen die dan op deze manier samengebracht worden in de nieuwe commissie. Daar kunnen vragen 
worden gesteld en kan er actief worden meegedacht en meegewerkt aan de grote projecten in de gemeente. 
 
Jef Daems geeft aan dat het vroeger toch gedetailleerder en duidelijker was. Hij heeft de indruk dat als een 
gemeenteraadslid alles te weten wil komen, hij al moet gaan kamperen bij de financieel beheerder. 
 
Koen Kerremans vraagt of het verslag van de begrotingscommissie beschikbaar is. 
 
Mai Vermeiren bevestigt dat en belooft meteen een kopie af te leveren. 
 
Koen Kerremans wil weten voor welke doeleinden de post ‘bestemde gelden’ zijn voorzien. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts verklaart dat het om 2 zaken gaat: enerzijds om Hidrorio, namelijk gelden die 
moeten dienen voor waterzuivering, en anderzijds om een bedrag van 400.000 euro dat bestemd is voor de 
aankoop van onroerende goederen, bijvoorbeeld de voetbalterreinen in Heikant. Hierop plakken geen 
nominatieve bedragen, zodat het bestuur zijn kaarten niet op voorhand op tafel moet leggen naar een verkoper 
toe. 
 
Koen Kerremans vraagt of de verhouding van de bedragen binnen de post bestemde gelden kan veranderen. 
 
Mai Vermeiren licht toe dat het de bevoegdheid van de gemeenteraad is om te beslissen over de bestemming 
van de gelden. Dat staat op deze manier ook letterlijk in de beslissing die voorligt. Alleen de gemeenteraad zelf 
kan de bestemming van de gelden wijzigen. 
 
Schepen Ronald Van Thienen deelt mee dat de sp.a-fractie van mening is dat er in het budget 2013 een aantal 
zaken zitten die de fractie niet kan steunen, onder meer de dotatie aan het OCMW, en dat ze zich daarom wenst 
te onthouden. 
 
Artikel 1 
Het budget dj. 2013 wordt met volgende resultaten goedgekeurd. 
 
in de exploitatie 
ontvangsten     :     12.249.514,97 euro 
uitgaven     :     11.713.934,18 euro 
 
saldo     :          535.580,97 euro 
 
in de investeringen 
ontvangsten    :          160.000,00 euro 
uitgaven     :       6.022.174.69 euro 
 
saldo     :     -5.862.174,69 euro 
 
andere 
ontvangsten    :       3.000.000,00 euro 
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uitgaven     :          511.678,00 euro 
           
saldo     :       2.488.322,00 euro 
 
 
 
Budgettair resultaat boekjaar  :      -2.838.272,00 euro 
Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar :      5.222.660,00 euro 
 
Gecumuleerde budgettaire resultaat   :       2.384.388,00 euro 
Bestemde gelden voor investering   :    - 2.100.000,00 euro 
 
Resultaat op kasbasis    :          284.388,00 euro 
 
  
financieel draagvlak    :        696.724,00 euro 
netto periodieke leningsuitgaven   :      - 542.821,00 euro 
 
autofinancieringsmarge    :        153.903,00 euro 
 
 
Artikel 2 
Het budget dj. 2013 wordt  voor nuttig gevolg aan de gouverneur van de provincie Antwerpen en aan de Vlaamse 
Regering, agentschap voor Binnenlands Bestuur, Boudewijnlaan 30 bus 70 te 1000 Brussel toegezonden. 
 
Artikel 3 
In het kader van artikel  43 § 1 en § 2, 11°Gemeentedecreet  wordt  de bevoegdheid tot het vaststellen van de 
wijze waarop de opdrachten voor werken, leveringen en diensten worden toegewezen, en het vaststellen van de 
voorwaarden ervan, toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen voor volgende  nominatief 
opgesomde projecten  : 
 
0200/22498107  3.1.3.2.   Ereloon fietspad langs spoorweg Fiets-O-Strade: 188.760,00 euro 
0200/22498107  3.1.3.1.   Ereloon fietspad N10: 48.315,30 euro 
0200/22498107  3.1.3.3.   Ereloon fietspad Kesselsesteenweg/Legrellestraat: 31.885,82 euro 
0200/22498107  3.1.4.1.   Ereloon Pastorijstraat Markt: 250.000,00 euro 
0200/22498007  3.1.3.4.   Verharden fietspad Tulpenstraat: 250.000,00 euro 
0802/22102007  4.2.1.1.   School Aarschotsebaan 60 energiebesparende renovatie: 599.590,00 euro 
0945/22199007  4.3.1.1.   Gebouw kinderopvang oprichten: 1.448.225,00 euro 
0750/22103007  4.4.1.1.   Sporthal ’t Stapveld energiebesparende renovatie: 616.530,00 euro 
0729/22199107  5.1.1.2.   Ereloon opwaardering Gestel Fase 1: 23.085,64 
0729/22199117  5.1.1.2.   Ereloon opwaardering Gestel Fase 1 binnenwerk pastorie: 20.000,00 euro 
0729/22199017  5.1.1.2.   Pastorie Gestel renovatie: binnenwerk: 200.000,00 euro 
0720/22104007  5.1.1.2.   Restauratie schandpaal: 52.793,41 euro 
0729/22199007  5.1.1.2.   Pastorie Gestel renovatie: 499.000,00 euro 
0680/22004007  5.1.1.2.   Heraanleg St. Lambertusplaats F1: 206.000,00 euro 
011902/22101007      1.2.4.13. Onderhoudswerken pui en trap gemeentehuis, monument en kiosk:  

   200.000,00 euro 
0740/22103007  1.2.4.12. Sporthal ’t Stapveld: bergruimte: 70.000,00 euro 
0200/22401107  1.2.4.10. Ereloon herinrichting parking Doelstraat-Stationsomgeving: 60.000,00 euro 
0990/22199007  1.2.4.11. Aula en omgeving kerkhof Hemelshoek aanpassen: 109.700,00 euro 
0680/24440000  4.1.1.1.   Speeltuigen: 60.000,00 euro 
0200/22401007  1.2.4.10. Parking Doelstraat-Stationsomgeving: 236.000,00 euro 
0200/22401007  1.2.4.15. Verbeteringen aan knelpunten fietsroutekaart uitvoeren: 45.000,00 euro 
0200/22403027  1.2.4.9.   Buitengewone onderhouds- en herstellingswerken BSGV: 125.000,00 euro 
0200/22403017  1.2.4.9.   Bestrijkings- en overlagingswerken: 350.000,00 euro 
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0320/64920200  1.2.5.3.   Natuurbevorderend groenonderhoud door Mina werkers: 68.600,00 euro 
0200/61404000  1.2.4.8.   Aanbrengen wegmarkering: 88.000,00 euro 
0200/61240501  3.1.1.1.   Verkeerssignalisatie: 23.760,00 euro 
011903/61609000 1.2.5.2.   Notulenbeheer software: 33.000,00 euro 
 
Artikel 4 
In het kader van artikel  43 § 2, 12°Gemeentedecreet  wordt  de bevoegdheid tot het stellen van daden van 
beschikking met betrekking tot onroerende goederen toegewezen aan het college van burgemeester en 
schepenen voor  volgend nominatief  opgesomd  project : 
 
0200/22098007  3.1.3.2.  Onteigening grond fietspad langs spoorweg Fiets-O-Strade : 628.195,00 euro 
 
Artikel 5 
Volgens artikel 1, 8°  Besluit Vl. Regering van 25 juni 2010  zijn bestemde gelden : de geldmiddelen die de raad 
in het budget reserveert voor een specifieke bestemming in de volgende financiële boekjaren.  Overeenkomstig 
art . 24 mogen deze alleen worden gebruikt voor de bestemming die de raad eraan toekent. Het bedrag van de 
bestemde gelden  bedraagt   2.100.000 euro.  Daarvan is  400.000 euro  bestemd voor het verwerven van 
onroerend goed  en 1.700.000 euro is bestemd voor de aanleg van rioleringsprojecten. 
 
6. Vervangende feestdagen in 2013 
 
Gelet op het raadsbesluit d.d. 16 december 2008 (punt 14) houdende goedkeuring nieuwe rechtspositieregeling, 
en latere wijzigingen; 
 
Gelet op de notulen van het bijzonder onderhandelingscomité d.d. 20 november 2012; 
 
Overwegende dat er in 2013 twee feestdagen in het weekend vallen; 
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen; 
 

BESLUIT EENPARIG 
 
Op basis van artikel 261, §2 van de rechtspositieregeling van de gemeente Berlaar: 

• De feestdag die valt op zondag 21 juli 2013 wordt vastgelegd op vrijdag 27 december 2013 
• De feestdag die valt op zaterdag 2 november 2013 wordt vervangen door een andere dag, vrij te 

bepalen door het personeelslid. 
 
De verschillende vestigingen van het gemeentehuis zullen op 27 december 2013 gesloten zijn. 
 
7. Aktename halfjaarlijkse informatienota 2012 van de dienstverlenende, opdrachthoudende en 
intergemeentelijke verenigingen 
 
Gelet op het artikel 53 van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking waarin 
bepaald wordt dat de vertegenwoordigers de gemeenteraad dienen te informeren over de werking van de 
intergemeentelijke verenigingen; 

Gelet op de halfjaarlijkse informatienota 2012 van de dienstverlenende vereniging Cipal; 

Gelet op de halfjaarlijkse informatienota 2012 van de dienstverlenende vereniging Igemo; 

Gelet op de halfjaarlijkse informatienota 2012 van de dienstverlenende vereniging Ivarem; 

Gelet op de halfjaarlijkse informatienota 2012 van de dienstverlenende vereniging Iverlek; 

Gelet op de halfjaarlijkse informatienota 2012 van de dienstverlenende vereniging Pidpa; 
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Gelet op de halfjaarlijkse informatienota 2012 van de dienstverlenende vereniging Finilek; 

Gelet op het gemeentedecreet en de andere decretale, wettelijke en reglementaire schikkingen ter zake; 

BESLUIT EENPARIG 

Artikel 1 

Akte nemen, zonder opmerkingen, van de halfjaarlijkse informatienota 2012 van de dienstverlenende Cipal. 

Artikel 2 

Akte nemen, zonder opmerkingen, van de halfjaarlijkse informatienota 2012 van de dienstverlenende Igemo. 

Artikel 3 

Akte nemen, zonder opmerkingen, van de halfjaarlijkse informatienota 2012 van de dienstverlenende Ivarem. 

Artikel 4 

Akte nemen, zonder opmerkingen, van de halfjaarlijkse informatienota 2012 van de dienstverlenende Iverlek. 

Artikel 5 

Akte nemen, zonder opmerkingen, van de halfjaarlijkse informatienota 2012 van de dienstverlenende Pidpa. 

Artikel 6 

Akte nemen, zonder opmerkingen, van de halfjaarlijkse informatienota 2012 van de dienstverlenende Finilek. 

8. Goedkeuring koepelmodule 12002/AB en bijhorende module 1 b voor opmaak of bijsturing van een 
(inter)gemeentelijk mobiliteitsplan 
 
Gelet op het decreet d.d. 20 april 2001 betreffende het mobiliteitsconvenant; 

Gelet op het decreet d.d. 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid; 

Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 15 november 2011 (punt 2)  houdende goedkeuring en ondertekening 
van het moederconvenant  12002/1  tussen het Vlaams Gewest, de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn en 
het gemeentebestuur van Berlaar; 

Overwegende dat voornoemde moederconvenant werd goedgekeurd door de gemeenschapsminister op 2 april 
2012, met als gevolg dat er terug modulegebonden projecten die betrekking hebben op het grondgebied van de 
gemeente Berlaar en die kaderen in het gemeentelijk mobiliteitsplan kunnen goedgekeurd worden; 

Overwegende dat afspraken over de realisatie van die projecten worden vastgelegd in een koepelmodule, 
waaraan dan de projectmodule(s) worden gekoppeld, zodat de koepelmodule en de daaraan verbonden 
projectmodule(s)  samen  worden goedgekeurd en ondertekend; 

Overwegende dat het gemeentelijk mobiliteitsplan, dat werd goedgekeurd door de Provinciale Auditcommissie op 
29 oktober 2003 en door de gemeenteraad op 11 december 2003, niet meer conform is sedert 2008;  

Overwegende dat dit gemeentelijk mobiliteitsplan diende geëvalueerd te worden onder de vorm van een 
wettelijke procedure, de sneltoets genaamd; 
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Overwegende dat deze sneltoets – onder de deskundige leiding van de ambtenaren van de intercommunale 
Igemo – gefinaliseerd werd door de gemeentelijke beleidscommissie van 29 januari 2008; 

Overwegende dat uit deze sneltoets – die grotendeels gebaseerd is op de teksten van de gewenste 
verkeersstructuur van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan – blijkt dat het bestaand gemeentelijk 
mobiliteitsplan dient “verbreed en verdiept” te worden, met als voornaamste aandachtspunten het snelheidsplan 
en de routes voor het zwaar vervoer; 

Overwegende dat deze sneltoets vervolgens conform verklaard werd door de Provinciale Auditcommissie op 13 
maart 2008; 

Overwegende dat het absoluut noodzakelijk is dat het gemeentebestuur van Berlaar zo snel mogelijk terug over 
een conform verklaard mobiliteitsplan kan beschikken dat als beleidsplan moet dienen voor de gemeentelijke 
visie inzake mobiliteit en verkeersveiligheid en dat bovendien noodzakelijk is voor het kunnen verkrijgen van de 
nodige subsidies inzake geplande werken of initiatieven ter hoogte van de gewestweg N10; 

Gelet op de collegiale beslissing d.d. 5 november 2009 (punt 28) houdende de gunning voor het verbreden en 
verdiepen van het mobiliteitsplan voor een bedrag van 24.079 euro (incl. btw); 

Gelet op de conform verklaring door de PAC op 21 oktober 2012 van de startnota betreffende het verbreden en 
verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan; 

Gelet op de conform verklaring door de PAC op 22 november 2012 van de uitwerkingsnota betreffende het 
verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan; 

Gelet op het schrijven d.d. 25 oktober 2012  van het departement Mobiliteit en Openbare Werken met verzoek de 
koepelmodule 12002/AB en de bijhorende projectmodule 1b “Verbreden/verdiepen van het gemeentelijk 
mobiliteitsplan, onder spoor 2” goed te keuren en te ondertekenen, waarbij de gemeente de kostprijs van het 
ontwerpbureau (Igemo) kan recupereren, met een maximum van 2/3 van de kostprijs en een maximum van 
30.000 euro; 

Overwegende dat voornoemde koepelmodule en module 1b dient te worden afgesloten tussen en goedgekeurd 
door het Vlaams gewest, het gemeentebestuur van Berlaar, de betrokken projectontwikkelaar Igemo en de 
Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn; 

Gelet op het hiernavolgend ontwerp van koepelmodule 12002AB en bijhorende projectmodule 1b opgesteld door 
het departement en Openbare Werken:  

MOBILITEITSCONVENANT 

KOEPELMODULE 

12002/AB ........ 

└ NIS-nr  └ Volgnr. koepelmodule └ Datum 

behorende bij het moederconvenant 

12002/1  02/04/2012 

└ NIS-nr  └ Datum 
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DE PARTIJEN 

Tussen: 

– het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse regering in 
de persoon van: mevrouw Hilde Crevits, Vlaams minister van 
Mobiliteit en Openbare Werken, hierna het gewest te noemen; 

– de gemeente Berlaar, vertegenwoordigd door de gemeenteraad in de 
persoon van de burgemeester, de heer Walter Horemans, en de 
secretaris, mevrouw Anja Neels, en die handelen ter uitvoering van 
de beslissing van de gemeenteraad van …………………………………………., hierna de 
lokale overheid te noemen; 

– de Vlaamse Vervoermaatschappij, met zetel in de Motstraat 20, 2800 
Mechelen, in de persoon van: de voorzitter van de raad van 
bestuur, de heer Jos Geuens, en de directeur-generaal, de heer 
Roger      Kesteloot, hierna de VVM te noemen; 

wordt overeengekomen wat volgt: 
 
ARTIKEL 1. VOORWERP VAN DEZE OVEREENKOMST 
 

§1. Korte projectomschrijving. 

Met deze koepelmodule verbinden de partijen zich er toe het project 
of de activiteiten met betrekking tot: ‘Bijsturing van een 
gemeentelijk mobiliteitsplan’ te verwezenlijken. Deze koepelmodule 
maakt integraal deel uit van het moederconvenant. 

§2. Overzicht modules. 

Deze koepelmodule is samengesteld uit de volgende modules: 

Module nr: 1 – Opmaak of bijsturing van een gemeentelijk 
mobiliteitsplan.  

 

12002/AB/1b 

met looptijd van 6 jaar 

 tot ………. 

 

Voor een module 6 moet de looptijd hierboven ingevuld worden als de 
looptijd van de eerste onderhoudsperiode (zie module 6, art. 5). 

De modules zijn als bijlage bij deze koepelmodule gevoegd en maken 
er integraal deel van uit. 
 
ARTIKEL 2. 
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§1. Combinatie van meerdere modules. 

Indien door de combinatie van meerdere modules onder de koepelmodule 
voor een project niet eenduidig is welke partij een bepaalde 
verbintenis op zich neemt (bijv. het maken van de start- of 
projectnota), dan worden in onderling overleg hierover de nodige 
duidelijke afspraken gemaakt. 

Indien (een onderdeel van) een gevraagde bijlage bij een module al 
(een onderdeel van) een bijlage is van een andere module, dan 
volstaat verwijzing ernaar. 

§2. Gemeenteraadsbesluiten. 

Alle verbintenissen van de lokale overheid onder deze koepelmodule 
zijn het voorwerp van één of meerdere gemeenteraadsbesluiten. Deze 
gemeenteraadsbesluiten worden als bijlage bij deze koepelmodule 
gevoegd. 

§3. (Inter)gemeentelijke mobiliteitsplan. 

Deze koepelmodule kan alleen worden afgesloten als de provinciale 
auditcommissie het (inter)gemeentelijk mobiliteitsplan van de 
ondertekenende stad (steden) of gemeente(n) conform verklaard heeft. 

Een uitzondering op deze voorwaarde vormen de gevallen waarin de 
koepelmodule uitsluitend één of meerdere van de volgende modules 
omvat: 

1° module 1: Opmaak of bijsturing van een (inter)gemeentelijk 
mobiliteitsplan; 

2° module 4: Aan de bebouwde omgeving aangepaste verlichting van een 
gewestweg, geplaatst door de lokale overheid; 

3° module 5: Schermen en/of gronddammen langs een gewestweg, die het 
wegverkeerslawaai verminderen; 

4° module 6: Net houden van gewestwegen en hun vrijliggende 
fietspaden door de lokale overheid; 

5° module 7: Informatieverstrekking over en promotie van het geregeld 
vervoer; 

6° module 17: Verlichting van een gewestweg, geplaatst door het 
gewest; 

BIJLAGEN 

Bijlage 1: gemeenteraadsbesluit(en) tot goedkeuring van de 
koepelmodule 12002/AB/1b (art. 2, §2); 

Bijlage 2: extra engagementen en/of verduidelijking ten gevolge van 
het verslag van de provinciale auditcommissie, 

 (de naam van de auteur van het document en de datum 
waarop het document is opgesteld); 
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Bijlage 3: de bijbehorende module 1b (art. 1, §2). 

 

 

Opgemaakt in 3 exemplaren, 

in Brussel op .................(datum) 

 

Voor het Vlaamse Gewest, 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken, 

 

Hilde CREVITS 

 
Voor de gemeente BERLAAR 
 
De secretaris,        
 De burgemeester, 
 
 
 
Anja NEELS        
 Walter HOREMANS 

 
 
 
 
 
Voor de VVM 
 
De directeur-generaal,     De voorzitter van de raad 
van bestuur, 
   
 
 
 
Roger KESTELOOT        Jos 
GEUENS 
 

 

 

MOBILITEITSCONVENANT 
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MODULE 1b 
 

OPMAAK OF BIJSTURING VAN EEN 
(INTER)GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN 

 
        12002/AB/1b ......... 

└ NIS-nr └ Volgnummer 
koepelmodule 

└ Volgnummer module └ Datum van 
ondertekening 

ARTIKEL 1. VOORWERP VAN DEZE OVEREENKOMST 

§1. Doelstelling en krachtlijnen. 
Deze module heeft tot doel de lokale overheid financieel en methodologisch 
te ondersteunen bij de opmaak of de bijsturing van een (inter)gemeentelijk 
mobiliteitsplan zoals bedoeld in art. 3 van het moederconvenant. 
 
De lokale overheid zorgt voor de opmaak of de bijsturing van het 
(inter)gemeentelijk mobiliteitsplan en kan daarvoor een beroep doen op een 
studiebureau. (Zie art. 3 voor alle verbintenissen van de lokale overheid). 
Het gewest betaalt twee derde van de gemaakte kosten (met bepaalde 
maximumbedragen). (Zie art. 2 voor alle verbintenissen van het gewest). 
 
 
§2. Begripsbepalingen. 
 
1° Sneltoets: het instrument dat het (inter)gemeentelijk mobiliteitsplan 

toetst op zijn actualiteitswaarde en dat in een plan van aanpak 
definieert welke planningsactiviteiten eventueel nodig zijn om het plan 
bij te sturen. 
Die sneltoets wordt opgemaakt en bekrachtigd door de gemeentelijke 
begeleidingscommissie (GBC). De provinciale auditcommissie (PAC) moet 
de sneltoets gunstig adviseren. 
De sneltoets heeft 3 mogelijke uitkomsten: 
a. het beleidsscenario van het (inter)gemeentelijk mobiliteitsplan 

moet worden geherdefinieerd en de strategische keuzes moeten 
worden bijgestuurd. Er wordt beslist het mobiliteitsplan grondig 
te vernieuwen. Deze beslissing wordt overgemaakt aan de vaste 
leden van de PAC.  

b. het beleidsscenario van het (inter)gemeentelijk mobiliteitsplan 
wordt bevestigd, maar er wordt beslist een aantal aspecten en/of 
thema’s toe te voegen (verbreden) en/of verder uit te diepen 
(verdiepen), bijv. duurzaam parkeerbeleid, verkeersveiligheid, 
sluipverkeer, routes voor zwaar vervoer, het lokale 
fietsroutenetwerk, autoluwe kernen,…. De sneltoets met plan van 
aanpak wordt in aanwezigheid van de lokale overheid in de PAC 
besproken. 

c. het (inter)gemeentelijk mobiliteitsplan wordt bevestigd en kan 
verder worden uitgevoerd. De actietabel wordt geactualiseerd. De 
sneltoets en geactualiseerde tabel worden overgemaakt aan de vaste 
leden van de PAC. 
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2° Bijsturing: het kan gaan om 
vernieuwing van het (inter)gemeentelijk mobiliteitsplan (als uitkomst 

van de sneltoets, zie art. 1, §2, 1°, a.) 
De procedure voor Bijsturing - Vernieuwen kan worden opgestart. 
(Zie art. 1, §3, 3°) 

verbreding/verdieping van het (inter)gemeentelijk mobiliteitsplan (als 
resultaat van de sneltoets, zie art. 1, §2, 1°, b.) 
De procedure voor Bijsturing – Verbreden/verdiepen kan worden 
opgestart (Zie art. 1, §3, 4°) 

 
3° Kosten: 

de factuur van het aangestelde studiebureau (inclusief btw); 
en/of 
de personeelskost van de gemeentelijke mobiliteits- of 

planningsambtenaar die de planningsactiviteiten geheel of 
gedeeltelijk uitvoert en/of opvolgt van maximaal één jaar binnen 
de looptijd van het moederconvenant. De personeelskost bestaat 
uit: 
- de totale bruto-loonkost (inclusief bedrijfsvoorheffing en 

sociale zekerheidsbijdragen); 

- de omgeslagen werkingskost, die forfaitair wordt bepaald op 20% 
van de loonkost. Een weddestaat dient als bewijsstuk.  

 
4° Duurzaam parkeerbeleid: omvat onder meer onderstaande punten. 

Gebieden en functies moeten multimodaal bereikbaar zijn. 
Parkeren is ondergeschikt aan het “STOP”-principe: comfortabele 

bereikbaarheid voor voetgangers, fietsers en openbaarvervoer-
gebruikers primeert op autoparkeren. 

Duurzaam parkeren impliceert een bereikbaarheid waarbij overbodig en 
ongewenst autogebruik ontmoedigd wordt ten voordele van andere 
verplaatsingsmodi. 
Hiertoe worden “weerstanden” ingebouwd: 
- In stedelijke centra zijn dat capaciteit, prijs, parkeerduur en 

loopafstanden. 

- In landelijke gemeenten is de schaarste aan ruimte minder een 
probleem, maar wordt het parkeren getoetst aan “ruimtelijke 
kwaliteit”. De inrichting van de openbare ruimte komt eerst 
tegemoet aan de comforteisen voor voetgangers, fietsers, 
openbaarvervoergebruikers en activiteiten in het algemeen, en 
pas daarna in functie van parkeren. 

- Voor de randgemeenten van/in een stadsgewest gelden beide 
bovenstaande regels, maar wordt vooral nagestreefd dat een 
groot (gratis) parkeeraanbod bij grootschalige functies 
(commercieel, dienstverlenend, tertiair,…) niet als 
concurrentie met analoge stedelijke functies wordt gehanteerd. 

Meervoudig gebruik van parkeerruimte. Gebiedsgericht optimaliseren van 
het gebruik van parkeervoorzieningen, rekening houdend met 
complementaire tijds-/gebruiksregimes. 

Parkeren, stallen en intermodaliteit. Een duurzaam parkeerbeleid 
behandelt uiteraard ook fietsparkeren en parkeervoorzieningen op 
intermodale knopen. Bijvoorbeeld: station, bushalte, P&R,…  

Evaluatie en monitoring van een duurzaam parkeerbeleid. Een duurzaam 
parkeerbeleid kan beoordeeld worden aan de hand van variabelen: 
- evolutie in de modal split; 
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- kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte; 

- doorstroming van het openbaar vervoer; 

- verkeersveiligheid: afstanden tot kruispunten, aantal inritten, 
veiligheid in- en uitvoegbewegingen, ... ; 

- … . 

 
 
§3. Procedures. 
1° Procedure voorafgaand aan het afsluiten van deze module. 

• in geval van opmaak van een (inter)gemeentelijk mobiliteitsplan wordt 
een moederconvenant afgesloten; 

• de bijsturing van een (inter)gemeentelijk mobiliteitsplan kan pas na 
een sneltoets die een bijsturing als uitkomst heeft. 

 
2° Procedure voor de opmaak van een (inter)gemeentelijk mobiliteitsplan. 

• Er wordt gestart met de opmaak van een oriëntatienota. De 
oriëntatienota wordt ter conformverklaring voorgelegd aan de PAC. 

• Na een gunstig advies op de oriëntatienota, wordt gestart met de 
opbouw van het plan. De synthesenota, die de afweging van de 
scenario’s weergeeft, wordt ter kennisgeving overgemaakt aan de PAC. 
De PAC kan nuttige informatie leveren voor de opmaak van het 
beleidsplan. 

• Het beleidsplan wordt samen met de synthesenota ter conformverklaring 
voorgelegd aan de PAC. 

 
3° Procedure voor Bijsturing – Vernieuwen van het (inter)gemeentelijk 

mobiliteitsplan. 
De procedure verloopt identiek aan de procedure voor de opmaak van een 
nieuw mobiliteitsplan, maar er wordt gewerkt op de nota’s van het 
bestaande mobiliteitsplan. 

 
4° Procedure voor Bijsturing – Verbreden/Verdiepen van het 

(inter)gemeentelijk mobiliteitsplan. 
Er wordt gestart met het uitvoeren van de deelonderzoeken zoals 
vastgelegd in het plan van aanpak van de sneltoets. De resultaten worden 
ter conformverklaring voorgelegd aan de PAC. 
Na een gunstig advies, worden de resultaten toegevoegd en geïntegreerd 
in de synthesenota en het beleidsplan van het bestaande 
(inter)gemeentelijk mobiliteitsplan. 
Het beleidsplan wordt samen met de synthesenota ter conformverklaring 
voorgelegd aan de PAC. 

ARTIKEL 2. VERBINTENISSEN VANWEGE HET GEWEST 

§1. Gewestbijdrage. 
Het gewest betaalt twee derde van de gemaakte kosten (zoals bepaald in 
art. 1, §2, 3°) die gepaard gaan met de opmaak of de bijsturing van het 
(inter)gemeentelijk mobiliteitsplan, met een maximum van. 
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• 30.000 euro per lokale overheid; 

• 75.000 euro per lokale overheid in kleinstedelijk of 
regionaalstedelijk gebied (zoals bepaald in RSV); 

• 150.000 euro per lokale overheid in grootstedelijk gebied (zoals 
bepaald in RSV). 

Bij een intergemeentelijk mobiliteitsplan is de maximale gewestbijdrage 
gelijk aan de som van de maximale bijdrage per lokale overheid. 
 
 
§2. Uitbetaling. 
De gewestbijdrage wordt in één keer uitbetaald aan de lokale overheid nadat 
de PAC het (inter)gemeentelijk mobiliteitsplan conform verklaard heeft en 
na ontvangst van de betalingsaanvraag. 
 
 
 
 
 
§3. Begeleiding en coherentiebewaking. 
Het gewest begeleidt de opmaak of de bijsturing van het (inter)gemeentelijk 
mobiliteitsplan en bewaakt de coherentie (in methodiek en visie) ervan 
tussen de verschillende beleidsniveaus. 

ARTIKEL 3. VERBINTENISSEN VANWEGE DE LOKALE OVERHEID 

§1. Mobiliteitsplan. 
De lokale overheid stelt bij de inwerkingtreding van deze module het in 
art. 1 vermelde mobiliteitsplan op of stuurt het bij. De lokale overheid 
kan hiervoor een overeenkomst afsluiten met een studiebureau. 
 
De lokale overheid zorgt ervoor dat het parkeerplan dat als onderdeel van 
het mobiliteitsplan vermeld wordt in het moederconvenant, een duurzaam 
parkeerbeleidsplan is. 
 
 
§2. Gemeenteraadsbesluit. 
De lokale overheid neemt een gemeenteraadsbesluit tot goedkeuring van het 
nieuwe of bijgestuurde (inter)gemeentelijk mobiliteitsplan, en dit 
uiterlijk 2 maanden na het conform verklaren van het mobiliteitsplan door 
de PAC. 
 
 
§3. Kosten voor de lokale overheid. 
De lokale overheid betaalt de kosten, verminderd met de gewestbijdrage, 
voor de opmaak of de bijsturing van het (inter)gemeentelijk 
mobiliteitsplan. 
 
 
§4. Betalingsaanvraag. 
Met het oog op het krijgen van de gewestbijdrage zoals bepaald in 
art. 2, §1, stuurt de lokale overheid een door haar ondertekende 
betalingsaanvraag naar het gewest, bestaande uit: 
1° schuldvordering van de lokale overheid ten laste van het gewest 

(= eindafrekening) met vermelding van het rekeningnummer waarop het 
bedrag moet worden gestort; 
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2° kopie van de ondertekende module 1; 

3° kopie van de ereloonovereenkomsten met het studiebureau; 

4° collegebeslissing tot gunning aan het studiebureau (uittreksel uit 
register der raadsbeslissingen); 

5° kopie van de sneltoets en het advies van de auditor op de sneltoets; 

6° kopie van de adviezen van de auditor voor de verschillende procedureel 
vereiste fasen van de opmaak of bijsturing van het (inter)gemeentelijk 
mobiliteitsplan; 

7° kopie van de betalingsaanvraag (= schuldvordering) van het 
studiebureau; 

8° gemeenteraadsbesluit tot goedkeuring van het nieuwe of bijgestuurde 
(inter)gemeentelijk mobiliteitsplan (zie art. 3, §2). 

9° Als ook een betalingsaanvraag voor de gemeentelijke 
mobiliteitsambtenaar ingediend wordt, moet worden aangetoond dat beide 
aanvragen samen de maximale gewestbijdrage niet overstijgen. 

ARTIKEL 4. VERBINTENISSEN VANWEGE DE VVM 

§1. Advies over ontwerp. 
De VVM adviseert de andere partijen bij het in art. 1 vermelde 
mobiliteitsplan. 

ARTIKEL 5. EVALUATIE 

De Vlaamse minister bevoegd voor Openbare Werken/Mobiliteit kan de 
vereisten inzake de evaluatie nader omschrijven. 

ARTIKEL 6. SANCTIES 

Als een van de partijen de aangegane verbintenissen niet naleeft, kunnen de 
kosten die door de andere partijen worden gedragen, verhaald worden op de 
in gebreke blijvende partij. 

ARTIKEL 7. DUUR VAN DE MODULE 

De looptijd van een module 1 is 6 jaar. De data van begin en einde van de 
duur van deze module staan in de koepelmodule.  

ARTIKEL 8. BIJLAGEN 

(Te schrappen indien niet van toepassing) 
De bijlagen omvatten concrete afspraken en richtlijnen. Ze maken integraal 
deel uit van deze module. De inhoud van deze bijlagen kan niet strijdig 
zijn met de module. Als de bijlagen bepalingen bevatten die strijdig zijn 
met deze module, dan krijgen de bepalingen van deze module voorrang. 
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Bijlagen 

Bijlage (nr.) ...... : ..................... 
(Nummer en benoem elke eventuele bijkomende bijlage) 
 

Op voorstel van college van burgemeester en schepenen, 

Na beraadslaging, 

BESLUIT EENPARIG 

Enig artikel 

Hecht goedkeuring aan de op basis van het goedgekeurde moederconvenant 12002/1 opgemaakte 
koepelmodule 12002/AB en bijhorende projectmodule 1 b “Opmaak of bijsturing van een (inter)gemeentelijk 
mobiliteitsplan”. 

9. Ruimtelijk uitvoeringsplan “Zonevreemde Sport en Recreatie - fase 1”  – definitieve vaststelling 
 
Gelet op de nieuwe gemeentewet, meer bepaald de artikelen 234 en 236; 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, in het bijzonder art. 2.2.13 tot en met 2.2.18; 
 
Gelet op het gewestplan Mechelen goedgekeurd bij koninklijk besluit van 5 augustus 1976; 
 
Gelet op het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen van 23 september 1997 en de partiële  herziening definitief 
vastgesteld door de Vlaamse regering op 17 oktober 2010 en bekrachtigd bij decreet van 25 februari 2011 voor 
wat betreft de bindende bepalingen; 
 
Gelet op het Ruimtelijk Structuurplan van de Provincie Antwerpen van 10 juli 2001 en de herziening van het 
Ruimtelijk Structuurplan Antwerpen, gedeeltelijk goedgekeurd bij ministerieel besluit van 4 mei 2011; 
 
Gelet op het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Berlaar, goedgekeurd door de deputatie van de provincie 
Antwerpen op 18 januari  2011; 
 
Gelet op actiepunt R.101 “Opmaken van een sectoraal RUP “zonevreemde sport- en recreatieterreinen” als 
onderdeel van de bindende bepalingen van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan;   
 
Gelet op het decreet van 27 april 2007 houdende wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid en van artikel 36 van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 betreffende milieueffectenrapportage over 
plannen en programma’s; 
 
Gelet op de Omzendbrief LNE/2007 van 1 december 2007 betreffende milieueffectenbeoordeling van plannen en 
programma’s; 
 
Gelet op het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 2003, inzonderheid artikel 8, § 1 en 2; 
 
Gelet op de bij besluit van de Vlaamse regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de 
toepassing van de watertoets, aangepast bij besluit van 14 oktober 2011; 
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Gelet op het gemeenteraadsbesluit van 21 december 2010 houdende goedkeuring van de overeenkomst met 
IGEMO, voor de opmaak van het RUP zonevreemde recreatie, aangepast door het gemeenteraadsbesluit van 18 
oktober 2011; 
 
Gelet op de besprekingen van de voorontwerpen door de ambtelijke werkgroep op 22 maart 2012 en 30 april 
2012; 
 
Overwegende dat het screeningsdossier voor het ruimtelijk uitvoeringsplan overeenkomstig artikel 4.2.6§1 van 
het planMER-decreet werd ingediend teneinde de dienst MER te vragen een beslissing te nemen over de 
opmaak van een planMER; 
 
Gelet op de verschillende data in het MER-proces: 
 - 7 maart 2012: aanschrijving dienst MER; 
 - 9 maart 2012: aanschrijving adviesinstanties – de termijn van terinzagelegging bedraagt 30 dagen; 

-   28 maart 2012: addendum screeningsnota; 
 - 16 april 2012: advies Agentschap Ruimtelijke Ordening; 
 - 23 maart en 4 april 2012: advies Agentschap Natuur en Bos; 
 - 23 maart 2012: advies OVAM; 
 - 12 april  2012: advies Agentschap R-O Antwerpen – Onroerend Erfgoed; 
 - 13 april 2012: advies Waterwegen en Zeekanaal NV; 
 - 23 maart en 5 april  2012: advies Departement Mobiliteit en Openbare werken; 
 - 17 april 2012: advies Vlaamse Milieumaatschappij; 
 - 11 april 2012: advies Departement Landbouw en Visserij; 
 - 27 maart 2012: advies Wonen-Vlaanderen; 

 -  19 april 2012: herinneringsbrief ; 
 - 20 april 2012: Bloso; 
 - 27 april 2012: verzending dossier naar de dienst Mer; 
 - 18 mei 2012: besluit van de dienst Mer: “De adviezen van de aangeschreven instanties werden als bijlage 

toegevoegd aan de screeningsnota. Deze adviezen waren gunstig, op het advies van Onroerend Erfgoed 
Antwerpen na. Ook afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling stelde een aantal voorwaarden. Er werd 
voldoende invulling gegeven aan de opmerkingen en/of een voldoende motivering gegeven voor het niet 
volgen van de opmerkingen. Op basis van de aangepaste screeningsnota en de adviezen is voldoende 
aangetoond dat het RUP niet zal leiden tot aanzienlijke negatieve effecten op het milieu.  
Rekening houdende met het bovenvermelde kunnen wij concluderen dat het voorgenomen plan geen 
aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig 
is.”                       

 
Overwegende dat de screeningsnota en de beslissing geraadpleegd kunnen worden op de webstek van de dienst 
MER www.mervlaanderen.be en op het gemeentehuis; 
 
Gelet op het verslag van de plenaire vergadering van 7 juni 2012  waarbij volgende instanties werden uitgenodigd 
om een advies te formuleren: 
- Agentschap Ruimtelijke ordening / aanwezig; 
- Deputatie provincie Antwerpen – DRP / aanwezig; 
- Agentschap Natuur en Bos / verontschuldigd; 
- Waterwegen en Zeekanaal, afdeling Zeeschelde / verontschuldigd; 
- Departement Landbouw en Visserij, afdeling duurzame landbouwontwikkeling / verontschuldigd; 
- BLOSO / verontschuldigd; 
- Vlaamse Milieumaatschappij / verontschuldigd; 
- NMBS Holding / verontschuldigd; 
- Vlaamse milieu maatschappij / verontschuldigd; 
- Onroerend Erfgoed / verontschuldigd 
- Departement Mobiliteit en Openbare werken / verontschuldigd; 
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Overwegende dat het dossier door de ontwerpers werd aangepast op basis van de adviezen en de vergadering 
zelf; 
 
Overwegende dat één van de conclusies van de plenaire vergadering was, dat de verdere administratieve 
afhandeling van het RUP “Zonevreemde Sport- en Recreatie” zal worden opgesplitst in twee fases; 
 
Overwegende dat fase 1, die het voorwerp van deze voorlopige vaststelling uitmaakt, de hierna volgende 
deelplannen omvat: 
- Deelplan 1 “ ’t Stapveld”; 
- Deelplan 2  “Fertlarelei”; 
- Deelplan 5  “FC Witte Hoeve”; 
- Deelplan 9  “FC Heikant” 
- Deelplan 10  “Sportterrein Heistsebaan”; 
 
Gelet op het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan “Zonevreemde Sport- en Recreatie – fase 1”, opgesteld door 
IGEMO en omvattende: 
- een toelichtingsnota; 
- stedenbouwkundige voorschriften; 
- nota verzoek tot raadpleging Mer-plicht; 
- per deelgebied een kaart “bestaande toestand”; 
- per deelgebied een kaart “juridische toestand”; 
- per deelgebied een kaart “grafisch plan”; 
 
Overwegende dat in toepassing van artikel 8 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid van 18 juli 
2003 alle uitvoeringsplannen dienen te worden onderworpen aan een watertoets; dat voor de voornoemde 
deelplannen de watertoets werd onderzocht; dat er zich binnen het deelplannen 2 en 5 een waterloop van 3e 
categorie bevindt; dat deelplan 2 gedeeltelijk gelegen is in overstromingsgevoelig gebied; dat deelplan 5 volledig 
is gelegen in overstromingsgevoelig gebied; dat de toegelaten activiteiten in elk deelplan verenigbaar zijn met het 
respectievelijke watersysteem;  
 
Overwegende dat het RUP bijkomende bebouwingsmogelijkheden realiseert ten opzichte van de bestaande 
juridische toestand; dat in de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP het maximaal gebruik van 
waterdoorlatende verhardingsmaterialen wordt verplicht tenzij hiervan moet worden afgeweken omwille van 
milieutechnische redenen; dat het aandeel toegelaten verhardingen en bebouwingen in elk deelplan werd beperkt 
of in voorkomend geval uitgesloten; dat elke stedenbouwkundige aanvraag dient te voldoen aan de bepalingen 
van het decreet integraal waterbeleid; 
 
Overwegende dat het mogelijk effect van de realisatie van het RUP op het plangebied grondig is onderzocht; dat 
de voorziene maatregelen van die aard zijn dat kan worden besloten dat het plan verenigbaar is met het 
watersysteem en geen negatieve effecten heeft op de waterhuishouding; 
 
Overwegende dat dat het de bedoeling is de hiernavolgende verkavelingsvergunningen conform artikel 4.6.5 § 1 
van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening op te heffen: 

• verkaveling V/282 afgeleverd door het schepencollege op 2 november 1981 (ref. RO 010/197 (1) voor  2 
vrijstaande kavels, gelegen Fertlarelei, 1e afdeling sectie A nr. 173 r en 173 p en gelegen in deelplan 2 
“Fertlarelei”; 

• verkaveling V/274 afgeleverd door het schepencollege op 22 september 1980 (ref. RO: 010/247) voor 10 
gekoppelde kavels, gelegen Heistsebaan, kad. gekend 1e afdeling sectie C nrs. 750 k en 750 h en 
gelegen in deelplan 10 “Sportterrein Heistsebaan”; 

 
Overwegende dat voornoemde verkavelingen maar worden opgeheven voor het gedeelte dat ze in de perimeter 
van het RUP gelegen zijn; 
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Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 2 juli 2012 (punt 20) houdende de voorlopige vaststelling van het 
ruimtelijk uitvoeringsplan “Zonevreemde Sport en recreatie – fase 1”, waarbij ook opdracht werd gegeven aan het 
schepencollege om volgens de wettelijke bepalingen het openbaar onderzoek te organiseren; 
 
Gelet op de collegebeslissing d.d. 19 juli 2012 (punt 28) om het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan RUP ruimtelijk 
uitvoeringsplan “Zonevreemde Sport en recreatie – fase 1”, bestaande uit een toelichtingsnota, 
stedenbouwkundige voorschriften, een nota verzoek tot raadpleging MERplicht, per deelgebied een kaart 
‘bestaande toestand’, per deelgebied een kaart ‘juridische toestand’ en per deelgebied  een kaart ‘grafisch plan’ 
te onderwerpen aan een openbaar onderzoek vanaf 1 augustus 2012 tot en met 30 september 2012; 
 
Overwegende dat het openbaar aangekondigd werd volgens de bepalingen vastgelegd in artikel 2.2.14 §2 en §3 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, met name door aanplakking in de gemeente, door publicatie van 
het aankondigingsbericht in het Belgisch Staatsblad van 26 juli 2012, in de Gazet van Antwerpen van 25 juli 
2012, in De Morgen van 26 juli 2012 en in Het Laatste Nieuws van 26 juli 2012 en door het plaatsen van dit 
bericht op de gemeentelijke website; 
 
Overwegende dat het aankondigingsbericht van het openbaar onderzoek ook individueel ter kennis werd 
gebracht aan alle eigenaars van  percelen gelegen binnen een goedgekeurde verkaveling die door dit 
planningsproces zal worden opgeheven en dit per aangetekende zending d.d. 24 juli 2012; 
 
Overwegende dat het dossier in het kader van het openbaar onderzoek op 24 juli 2012 werd verstuurd aan de 
vereiste adviesinstanties, met name het provinciebestuur van Antwerpen, het agentschap Ruimte en Erfgoed, het 
agentschap Natuur en Bos, Bloso, VMM afdeling Operationeel Waterbeheer, het departement Landbouw en 
Visserij, het departement Mobiliteit en Openbare Werken en de Gecoro; 
 
Gelet op het proces-verbaal van sluiting van het openbaar onderzoek, opgemaakt door de gemeentelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar op 3 oktober 2012, dat stelt dat er geen individuele bezwaarschriften werden 
ingediend, dat er een integraal gunstig advies d.d. 7 augustus 2012 werd ingediend door VMM afdeling 
Operationeel Waterbeheer, dat er een integraal gunstig advies d.d. 17 september 2012 werd ingediend door het 
departement Mobiliteit en Openbare Werken en dat de twee hiernavolgende gunstige adviezen werden 
ingediend: 

- provinciebestuur Antwerpen, dienst Ruimtelijke planning, advies d.d. 20 september 2012 (ref. GemRUP-
2011-0063 – Poststuk PU-2012-00031618); 

- de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar van het agentschap Ruimte en Erfgoed, advies d.d. 27 
september 2012 (ref. 2.14/12002/103.1); 

Overwegende dat de aanbevelingen in voornoemde gunstige adviezen werden geordend door de gemeentelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar en de Gecoro en dat deze commissie in vergadering van 12 november 2012 
hierover advies heeft uitgebracht; 
 
Overwegende dat de Gecoro zijn advies heeft overgemaakt aan de gemeenteraad en het schepencollege d.m.v. 
een schrijven van 23 november 2012; 
 
Overwegende dat de gemeenteraad het hiernavolgend standpunt inneemt omtrent het uitgebrachte advies van 
de Gecoro: 
 
inhoudelijke thema’s waarbij het standpunt van de Gecoro wordt bijgetreden: 

- deelplan 1 “ ’t Stapveld” - opmerking van de deputatie: het samen opmaken van het RUP zonevreemde 
sport- en recreatie met het RUP Pastorijstraat om een éénduidige visie te kunnen hebben over de 
percelen waarop de sporthal staat en waarop de toekomstige gemeenteschool zal worden gebouwd: het 
RUP zonevreemde recreatie wordt niet aangepast of uitgebreid; het feit dat men een uitspraak doet over 
enkel het achterste gedeelte van een perceel, hoeft zeker niet te betekenen dat er geen visievorming 
zou zijn omtrent het geheel; de opmerking van de deputatie wordt niet bijgetreden; 
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- deelplan 10  “Sportterrein Heistsebaan” - opmerking van de deputatie: het motiveren van de 
ruimtebehoefte voor de nieuwe chirolokalen; in het verslag van de Gecoro wordt de ruimtebehoefte 
afdoend gemotiveerd; er is derhalve voldaan aan de opmerking van de deputatie en het document werd 
hieromtrent niet aangepast; 

- deelplan 10  “Sportterrein Heistsebaan” - opmerking van de deputatie: de bouwzone van de chiro minder 
diep af te bakenen waardoor het volledige speelbos kan bewaard blijven; in het advies van de Gecoro 
wordt terecht gesteld dat de gegevens waarop de deputatie zich baseert, achterhaald zijn en dat een 
klein gedeelte van het speelbos reeds geruime tijd gerooid is met toestemming van het agentschap voor 
Natuur en Bos; de opmerking van de deputatie wordt niet bijgetreden en het document werd hieromtrent 
dan ook niet aangepast; 

- opmerking van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar: het bepalen van het aantal voorziene 
parkeerplaatsen dient te gebeuren in het RUP en niet bij de later in te dienen stedenbouwkundige 
vergunningen; volgt de visie van de Gecoro dat het meer aangewezen is om de motivatie door te 
schuiven naar het niveau van de vergunningsaanvraag, aangezien de dynamiek bij 
recreatieverenigingen (ledenaantal e.d.) periodiek sterk kan schommelen; bovendien kunnen 
parkeernormen inderdaad impliciet uit de voorschriften worden afgeleid; tenslotte wordt ook het voorstel 
van de Gecoro bijgetreden om richtcijfers qua parkeerplaatsen op te nemen in de toelichtingsnota: het 
document werd in die zin aangepast; de opmerking van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar 
wordt niet bijgetreden; 

- deelplan 9  “FC Heikant”- de deputatie vraagt om de bouwzone af te bakenen op het grafisch plan; volgt 
de visie van de Gecoro om de bouwzone in dit deelplan niet af te bakenen, omdat dit ten koste gaat van 
de flexibiliteit bij de inrichting van het terrein en omdat de impact van de toekomstige bebouwing op de 
omliggende omgeving in het algemeen en op de omliggende bewoning in het bijzonder hier beperkter is 
dan bij de andere deelplannen; de opmerking van de deputatie wordt niet bijgetreden en het document 
werd hieromtrent dan ook niet aangepast; 

- opmerking van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar: het bepalen van een minimum aantal of 
percentage fietsenstallingen; volgt de visie van de Gecoro om de bepalingen op te nemen : het 
document werd in die zin aangepast; de opmerking van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar 
wordt bijgetreden; 

inhoudelijke thema’s waarbij gemotiveerd wordt afgeweken van het standpunt van de Gecoro: 
- opmerking van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar: het aanpassen van de gebiedscategorieën 

‘overig groen’ naar ‘recreatie’, aangezien de gebieden een recreatieve functe hebben; de Gecoro was 
van mening om geen aanpassingen aan te brengen en om de zoneringen en hun voorschriften te 
behouden; volgt het advies van de Gecoro NIET omwille van de foutieve interpretatie door de Gecoro 
van het begrip ‘gebiedscategorie’; volgens art. 2.2.3. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dient 
een stedenbouwkundig voorschrift in een ruimtelijk uitvoeringsplan te allen tijde te sorteren onder een 
categorie of een subcategorie van gebiedsaanduiding; de categorie van gebiedsaanduiding heeft een 
invloed op de ruimtebalans van een ruimtelijk uitvoeringsplan (het aandeel landbouwgebied dat wordt 
omgezet in recreatiegebied), maar heeft geen invloed op de inhoudelijke bepalingen van de 
voorschriften; het wijzigen van de categorie van gebiedsaanduiding van “overig groen” naar “recreatie” 
heeft geen enkele invloed op de bestemmingsvoorschriften die zullen gelden in deze gebieden; volgens 
de voorschriften zullen de betreffende zones in hoofdzaak als groengebied moeten in stand worden 
gehouden met de mogelijkheid tot recreatief medegebruik; de opmerking van de gewestelijk 
stedenbouwkundig ambtenaar wordt dus bijgetreden en het document werd in die zin aangepast; 
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Gelet op artikel 2.2.14 § 6 van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening dat stelt dat de gemeenteraad binnen 180 
dagen na het einde van het openbaar onderzoek het ruimtelijk uitvoeringsplan definitief moet vastleggen, tenzij 
de gemeenteraad beslist op gemotiveerd verzoek van het schepencollege deze termijn met 60 dagen te 
verlengen;  
 
Op voorstel van het college van burgemeester en schepenen van 6 december  2012; 
 
 

BESLUIT met 17 ja-stemmen tegen 2 neen-stemmen bij 2 onthoudingen 
Ja-stemmen: Ronald Van Thienen, Luc Faes, Rudy Nuyens, Lies Ceulemans, Christiane Docx, Jef Daems, Lieve 
Luyten, Lydia Vercammen, Guy Staes, Willy Beullens, Brigitte de Biolley, Nadine Boeckaerts, Jan Hendrickx, 
Stefaan Lambrechts, Eddy Verstappen, Ingeborg Van Hoof, Walter Horemans 
Neen-stemmen: Willy Beeckman, Gaby Vervoort 
 
Onthoudingen: Koen Kerremans, Dirk Aras 
 
Koen Kerremans gaat met de meeste punten akkoord, maar heeft een probleem met het opdelen van het RUP. 
Er was nochtans geadviseerd om dit niet te doen. In de gemeenteraad heeft Groen! een aantal maal 
aangedrongen om de bestaande sporthal uit te breiden met 1 module om de bruikbaarheid en verhuurbaarheid 
aanzienlijk te verhogen. Er is toen gesteld dat dit onmogelijk was. Maar op de Gecoro-vergadering werd dezelfde 
vraag tot uitbreiding door een lid van de meerderheid gesteld en toen werd er plots gezegd dat er dan maar 
bewaar ingediend had moeten worden tijdens de fase van openbaar onderzoek. Deze informatie is echter nooit 
meegedeeld tijdens de gemeenteraad. Koen Kerremans roept de oppositie op om ervoor te ijveren de 2 RUP-
dossiers terug samen te voegen, zodat er tijdens een nieuw openbaar onderzoek wel bezwaar kan worden 
aangetekend. De uitbreiding van de sporthal is meer dan nodig. 
 
Schepen Eddy Verstappen wenst niet terug te komen op de discussie rond de uitbreiding van de sporthal. Dit is 
uitgebreid besproken met de mensen die het RUP hebben opgemaakt, er is toen een beslissing genomen die 
verder gevolgd is. Het gebied daar is overstromingsgevoelig, waardoor het niet aan te raden is het gedeelte uit te 
breiden met verharding achteraan. Daardoor is een uitbreiding van de sporthal absoluut geen optie. 
 
Koen Kerremans werpt op dat deze uitleg niet werd verschaft op de Gecoro-vergadering. Het gebied daar ligt 
inderdaad op de rand van een overstromingsgebied, maar een uitbreiding van 10 meter kan geen enkel probleem 
vormen. 
 
Schepen Eddy Verstappen geeft mee dat indien dit RUP niet goedgekeurd wordt, de gemeente in de problemen 
geraakt in het dossier van de nieuwe school, omdat die daar dan niet gebouwd mag worden. De school is meteen 
de reden geweest waarom er 4 punten uit het RUP zijn gelicht om een versnelling te realiseren in de procedure. 
 
Koen Kerremans stelt dat de sfeer hierrond verziekt is geweest door het verstrekken van foutieve informatie. 
 
Jef Daems wil voor alle duidelijkheid nog weten of de nieuwe gemeenteschool in gevaar komt wanneer dit RUP 
niet goedgekeurd wordt. 
 
Burgemeester Walter Horemans bevestigt dat. 
 
Koen Kerremans onthoudt zich bij de stemming, omdat er in de conclusies een opmerking van de deputatie zit 
om het RUP niet te scheiden om op die manier een eenduidige visie te behouden. Door het geven van foute 
antwoorden in de loop van de procedure is het niet mogelijk geweest om alert genoeg te reageren in de cruciale 
periode. 
 
 
Artikel 1 
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Het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan “Zonevreemde Sport en Recreatie – fase 1”, omvattende de deelplannen 
“’t Stapveld”, “Ferlarelei”, “FC Witte Hoeve”, “FC Heikant” en “Sporterrein Heistsebaan” en bestaande uit een 
memorie van toelichting, de stedenbouwkundige voorschriften, een nota screening planMERplicht en het besluit 
van het Departement leefmilieu, natuur en energie Dienst MER  en per deelgebied  een plan bestaande toestand, 
een plan juridische toestand en een grafisch plan, wordt definitief vastgesteld. 
 
Artikel 2 
De verkavelingsvergunningen 

• verkaveling V/282 afgeleverd door het schepencollege op 2 november 1981 (ref. RO 010/197 (1) voor  2 
vrijstaande kavels, gelegen Fertlarelei, 1e afdeling sectie A nr. 173 r en 173 p en gelegen in deelplan 2 
“Fertlarelei”; 

• verkaveling V/274 afgeleverd door het schepencollege op 22 september 1980 (ref. RO: 010/247) voor 10 
gekoppelde kavels, gelegen Heistsebaan, kad. gekend 1e afdeling sectie C nrs. 750 k en 750 h en 
gelegen in deelplan 10 “Sportterrein Heistsebaan”. 

worden opgeheven conform artikel 4.6.5 § 1 van de Vlaamse codex ruimtelijke ordening voor het gedeelte dat ze 
in de perimeter van het RUP gelegen zijn. 
 
Artikel 3 
Beslist het volledig dossier voor nuttig gevolg toe te sturen aan de deputatie, aan de bevoegde planologische 
ambtenaar en aan het agentschap Ruimte en Erfgoed. 
 
10. Scholen van Morgen – DBFM-project nieuwbouw school Centrum -  goedkeuring  voorlopige BBV 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing van 18 januari 2011 waarbij de deelname door de gemeente Berlaar aan 
het DBFM-Programma “Scholen van Morgen” zoals bepaald in het decreet van 7 juli 2006 betreffende de 
inhaalbeweging voor schoolinfrastructuur  formeel bevestigd werd en aan het college van burgemeester en 
schepenen de opdracht werd gegeven het Voorcontract  te ondertekenen ; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d. 15 februari 2011 waarbij goedkeuring gehecht werd aan het 
addendum nr. 1 van het Voorcontract; 
 
Gelet op de collegebeslissing d.d. 29 december 2011 waarbij de wijzigingen aan het Arbitragereglement en aldus 
addendum 2 worden goedgekeurd; 
 
Gelet op de projectdefinitie en het basisdossier opgemaakt door de dienst Grondgebiedszaken; 
 
Gelet op de gemeenteraadsbeslissing d.d.17 april 2012 waarbij het voorontwerp en de voorlopige bruto 
beschikbaarheidsvergoeding werd goedgekeurd; 
 
Overwegende de laatste cijfergegevens van de voorlopige bruto beschikbaarheidsvergoeding d.d. 16 november 
2012 als bijlage toegevoegd; 
 
 

BESLUIT met 18 ja-stemmen bij 3 onthoudingen 
Ja-stemmen: Ronald Van Thienen, Luc Faes, Rudy Nuyens, Lies Ceulemans, Christiane Docx, Jef Daems, Lieve 
Luyten, Dirk Aras, Lydia Vercammen, Guy Staes, Willy Beullens, Brigitte de Biolley, Nadine Boeckaerts, Jan 
Hendrickx, Stefaan Lambrechts, Eddy Verstappen, Ingeborg Van Hoof, Walter Horemans 
 
Onthoudingen: Koen Kerremans, Willy Beeckman, Gaby Vervoort 
 
Koen Kerremans stelt dat Groen! zich wil onthouden om gekende redenen: de locatie is zeer ongelukkig en de 
oplossingen voor de verkeerstechnische ontsluiting zijn nog niet bekend aan de oppositie. 
 



 29 

Schepen Eddy Verstappen weerlegt dit. In september werd er een infovergadering georganiseerd voor alle 
belangstellenden waar alle plannen zijn toegelicht. 
 
Schepen Stefaan Lambrechts voegt hieraan toe dat er in het budget 150.000 euro werd voorzien voor het 
ontwerp voor de kerkomgeving en de Pastorijstraat. Dat budget is onder meer bedoeld om ervoor te zorgen dat 
de realisatie van de school op een zo verkeersveilige manier tot stand komt. 
 
Koen Kerremans besluit dat de ligging zeer ongelukkig blijft. Het is eerder het autoverkeer dat aangemoedigd zal 
worden ten koste van het fietsverkeer. Dit project hoort thuis in een centraler gebied waar de afstanden 
aannemelijk blijven om met de fiets te overbruggen, bijvoorbeeld in een geïntegreerd project met het nieuw te 
bouwen administratief centrum. 
 
Artikel 1 
De gemeenteraad keurt de nieuwe berekening van de  voorlopige bruto beschikbaarheidsvergoeding goed. 
 
Artikel 2 
Scholen van Morgen  worden op de hoogte gebracht van deze beslissing. 
 

BIJKOMENDE PUNTEN 
 
OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 22 VAN HET GEMEENTEDECREET WORDEN 
VOLGENDE PUNTEN OP DE AGENDA GEPLAATST DOOR: 
 
 
Raadslid Koen Kerremans: 
 
13.I. Zonnige Kempen 
 
In verband met het patrimonium “sociale woningen”in Berlaar, waarin onze partner “Zonnige Kempen” 
hoofdrolspeler is, hebben wij enkele prangende vragen:  
 

1. Al enkele jaren wacht men in Het Vinkenhof op de beloofde vervanging van ramen. Voor deze winter zal 
een oplossing niet meer op tijd komen. Toch dringen wij aan op duidelijke communicatie terzake. De 
ramen zijn aan vervanging toe, de dichtingen zijn onefficiënt of onbestaande. 

 
2. Er gaan geruchten dat in sociale woningen een verbod zou komen op de aanwezigheid van gasleidingen 

in keuken en badkamer. “er moet overgegaan worden naar elektrische toestellen…” klinkt het. Is dat zo 
en wat is dan de aanleiding of de doelstelling? 

 
We kijken uit naar uw antwoord op deze twee punten.  
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt dat er budgetproblemen zijn binnen VMSW. Er is geen geld voor 
renovatie, wel voor nieuwbouw. Dat is in Berlaar te merken in de Welvaartstraat en de Brassoi. In Nethendal is 
het net gelukt, daar wordt met de steun van Eandis nu volop gerenoveerd. Vinkenhof zal nog even moeten 
wachten. Het verhaal van de leidingen heeft concreet betrekking op Nethendal. Er is daar wat commotie, omdat 
er mensen zijn die destijds wat verbouwingen hebben gedaan en bijgebouwen hebben geplaatst die er eigenlijk 
niet mogen staan. Dit komt nu aan het licht tijdens de isolatie van de hoofdgebouwen. Er is vastgesteld dat er 
gasleidingen op een onveilige manier zijn aangesloten. De sociale huisvestingsmaatschappij moet er nu voor 
zorgen dat alles veilig is. Dat wil zeggen dat er boven nieuwe condensatieketels komen, wat een grote 
verbetering is, dat de gasleidingen moeten verdwijnen, dat er overal centrale verwarming komt en dat er in de 
keuken elektrische toestellen geplaatst worden. Alles wordt dus op deze manier aangepast. De bewoners moeten 
alleen het vuur betalen. Het betekent wat kap- en breekwerk, maar in ruil worden het dak en de muren volledig 
geïsoleerd en wordt er een condensatieketel geplaatst. 
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13.II. Vernieuwd Stationsplein 
 
Groen Berlaar is blij met de heraanleg van het Stationsplein. Uiteindelijk is het een dure aangelegenheid 
geworden die evenwel moet leiden tot een efficiënt en correct gebruik van de openbare ruimte. Ook zou een 
duidelijke indeling moeten leiden tot een verhoogde veiligheid voor alle weggebruikers enerzijds en tot een 
eigentijds parkeergedrag anderzijds. Voor de heropening van het plein een feit is willen we het bestuur wijzen op 
enkele punten die haar dringende aandacht verdienen: 
 

1. Door te smalle wegprofielen geraken de bussen van De Lijn niet op het plein. De indeling van het plein 
laat echter geen doorgang van bussen toe. Het lijkt ons dat het bestuur nooit van plan is geweest om 
bushaltes te voorzien op het Stationsplein. Dit laatste wordt nochtans door vele gebruikers gewenst. 
Bovendien heeft het bestuur zelf plannen gepresenteerd waarop in ieder geval plaats voorzien was voor 
haltes. Deze plannen werden o.i. gewijzigd. 

2. De gekozen materialen hebben hun prijs. De keuze van de blauwe hardsteen die erg moeilijk te leggen 
was en die veel werkuren heeft verbruikt, was een dure keuze. Dat is jammer omdat er toch enkele 
nadelen zijn zoals gladheid bij regen, oneffenheid en het niet geschikt zijn voor een fietspad (of 
fietszone). Het gebruik van dezelfde stenen voor stapzone en fietszone leidt tot onduidelijkheid. 

3. Het verdwijnen van de inknijping ter hoogte van de Stationsstraat heeft de gemiddelde snelheid van het 
autoverkeer verhoogd. Ook wordt daardoor op drukken momenten het lint van auto’s niet meer 
doorgeknipt, wat invoegen vanaf het plein uiterst moeilijk maakt en de veiligheid van alle overstekende 
weggebruikers niet ten goede komt. 

4. Het is ons niet duidelijk welk parkeerbeleid men nu gaat voeren op dit mooie, vernieuwde plein waarin 
vele middelen werden geïnvesteerd. Nu al wordt er wild geparkeerd en is er geen kortparkeren. Er wordt 
op geen enkele wijze ingegrepen wat kan leiden tot een totaal verkeerd gebruik van de ruimte. Hierop 
zou zonder dralen moeten gereageerd worden zodat iedereen vanaf het begin duidelijk weet waaraan 
zich te houden.  

 
Graag kregen we op al deze opmerkingen een reactie van het bestuur, zodat we kunnen vaststellen dat het het 
bestuur menens is met de oorspronkelijke doelstellingen van de heraanleg van het plein, zijnde rust, groen, kiss 
& ride, duidelijkheid voor de zwakke weggebruiker, efficiënt parkeergedrag, veiligheid, middenstand, … 

 
 
Burgemeester Walter Horemans antwoordt op het 4de punt dat het kortparkeren sinds deze week geregeld is. De 
borden werden net geplaatst. Waarschijnlijk zal de gemeente hier wel moeten optreden, omdat er 
middenstanders zijn die voor hun deur parkeren. Eerst zal dit preventief worden aangepakt, maar indien dit niet 
lukt, zal de gemeente afspraken moeten maken met een privébedrijf. Dat geldt trouwens ook voor het probleem 
van wildparkeren. Wat de keuze van het materiaal betreft, werd er geopteerd voor duurzaamheid en degelijkheid. 
Dat heeft uiteraard zijn prijs. Hier is de gemeente niet over 1 nacht ijs gegaan. Zo werd er onder meer in Kapellen 
prospectie uitgevoerd, waar dezelfde materialen gebruikt werden en waar de gebruikers heel positief zijn. Over 
het busprobleem is de discussie hier al een paar keer gevoerd. Er is hierover uitvoerig met De Lijn gedebatteerd, 
echter zonder resultaat. Het bestuur gelooft hier niet meer in, zeker niet tegen het licht van de besparingen die bij 
De Lijn op komst zijn. Indien De Lijn in de toekomst een bus langs het station zou willen leiden, is dat nog altijd 
mogelijk. De passagiers kunnen zelfs schuilen onder de overkapping van de frituur, wat ook bedoeld is als 
schuilhokje. 
 
Schepen Ronald Van Thienen vult aan dat hij het wegprofiel heeft laten opmeten en dat dat 6 meter bedraagt, 
waar de oude Stationsstraat slechts 5,8 meter telde. De nieuwe situatie is dus zelfs beter dan voorheen. Het 
bestuur heeft gekozen voor dit profiel vanwege de veiligheid van de zwakke weggebruiker. Hier past een bus dus 
perfect in. De Lijn haalt dus drogredenen aan. 
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Burgemeester Walter Horemans antwoordt op het 3de punt nog dat de snelheid in de Stationsstraat regelmatig zal 
worden gemeten. Voorlopig heerst niet de indruk dat de snelheid hoger ligt dan vroeger, integendeel zelfs. 
 
 
 
 

GEHEIME ZITTING 
 
 
 
11. Benoeming van gemeentesecretaris 
 
 
12. Formele vaststelling van de stand disponibiliteit wegens uitputting van het opgebouwde 
ziekteverlofkrediet (art. 104/111/01) 
 
 
 
De vergadering wordt gesloten om 21.15 uur. 
 
Gedaan in zitting op bovenvermelde datum, 
de gemeentesecretaris de burgemeester 
 
 
 
Anja Neels Walter Horemans 

_____________________________ 


	OPENBARE ZITTING
	1. Goedkeuring notulen raadszitting d.d. 20 november 2012
	2. Reglement op de toekenning van een gemeentelijke tussenkomst in de selectieve papierinzameling voor de periode 2013-2018
	3. Goedkeuring gemeentelijke dotatie dj. 2013 voor de politiezone Berlaar-Nijlen
	4. OCMW – goedkeuring budget dj. 2013
	5. Budget dj. 2013  - delegatie van bevoegdheid
	6. Vervangende feestdagen in 2013
	7. Aktename halfjaarlijkse informatienota 2012 van de dienstverlenende, opdrachthoudende en intergemeentelijke verenigingen
	8. Goedkeuring koepelmodule 12002/AB en bijhorende module 1 b voor opmaak of bijsturing van een (inter)gemeentelijk mobiliteitsplan
	9. Ruimtelijk uitvoeringsplan “Zonevreemde Sport en Recreatie - fase 1”  – definitieve vaststelling
	10. Scholen van Morgen – DBFM-project nieuwbouw school Centrum -  goedkeuring  voorlopige BBV
	BIJKOMENDE PUNTEN
	13.I. Zonnige Kempen
	13.II. Vernieuwd Stationsplein
	GEHEIME ZITTING
	11. Benoeming van gemeentesecretaris
	12. Formele vaststelling van de stand disponibiliteit wegens uitputting van het opgebouwde ziekteverlofkrediet (art. 104/111/01)

